גיליון נתונים

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r002nj
מוזמן להתרווח ולהתנסות
 ,Pavilion All-in-Oneשחלקו מרכז בידור רב עוצמה וחלקו מפגן כוח של פרודוקטיביות ,מוכן לכל מה שעושה לך את זה .מהצג מקצה אל
קצה ועד לעיצוב המודרני להפליא ,עבור מהזרמת הסדרה האהובה עליך אל למידת המתכון החדש ,במחשב שנראה לא פחות טוב
מהביצועים שהוא נותן.

מינימום עיצוב .מקסימום ביטוי אישי.

 Pavilion All-in-Oneהמרהיב בכל מקום,
תוכנן לשילוב מושלם של מראה
ופונקציונליות  -המראה הדק ,המודרני
חוסך מקום על שולחן העבודה שלך ,בעוד
שתריס מצלמה מגן על פרטיות המשפחה
שלך.

סנסציה בעולם הבידור

מוזמן להתרווח וליהנות מחוויית בידור
כובשת .שפר כל הזרמה ,וידאו צ'אט ותצלום
עם צג  FHD IPSמקצה אל קצה 1ורמקולים
מכוסים בד שמכווננים באמצעות B&O
.PLAY

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD

ראה יותר .עשה יותר.

עם מעבדי ® Intelהמתקדמים ביותר ,נפח
אחסון בשפע והכרטיס הגרפי AMD
 ,Radeonאתה יכול לצלול ישירות לכל
משימה החל מהעלאת תמונות ועד לתכנון
חופשה  -האפשרויות הן אינסופיות.
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ביצועים

מפרט

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד ) Intel® Core™ i5-7400Tתדר בסיס של  ,2.4 GHzעד  3 GHzעם טכנולוגיית Intel® Turbo
 ,Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i5מדור 7
ערכת שבבים
Intel® H270
זיכרון
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
128 GB SATA M.2 SSD
צורב DVD
Dropbox1
גרפיקה
בדיד :כרטיס גרפי ) AMD Radeon™ 530זיכרון  GDDR5ייעודי של ;(2 GB
שמע
,B&O PLAYרמקולים  2ואט
תצוגה
מסך מגע  FHD IPS ZBDבגודל  60.4ס"מ )" (23.8באלכסון )(1,080 x 1,920
חשמל
מתאם מתח  ACחיצוני של  150ואט
_

קישוריות

ממשק רשת
רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת
קישוריות אלחוט
 (2x2) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב
יציאות
יציאת  USB 3.1מסוג ™ ;Type-Cיציאת ) USB 3.0טעינת סוללה (1.2
יציאת USB 3.1
 2יציאות USB 2.0
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה HP 3-in-1
מחברי וידאו
יציאת HDMI 1.4

אביזרים תואמים*

עיצוב

צבע מוצר
לבן סופה
_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP Display Control; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 3ET07EA #ABT
קוד UPC/EAN: 192545057172
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 7.8ק"ג; ארוז 10.66 :ק"ג
ממדים
 45.6 x 17 x 57.2ס"מ; ארוז 53.8 x 23 x 70.5 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת ל -3שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;.
אביזרים כלולים
מקלדת אלחוטית
עכבר אופטי אלחוטי
מאפיינים
הטיה 0° :קדימה עד  25°אחורה

שירותים במסגרת האחריות*

* לא כלול.

 7ביצועי  Intel® Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .בקר באתר  /http://www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף 1 .שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך
הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון
ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
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